Kära vänner - mottagare av vårt nyhetsbrev TILLSAMMANS!
Hoppas du tycker att brevet inte bara innehåller allt du behöver veta om vad som händer i
församlingen, utan även att det är trevligt och värdefullt att läsa!
Nyhetsbrevet är givetvis inte det enda sättet att sprida information på, men är det viktigaste för att
nå alla församlingens medlemmar och vänner regelbundet. Ett bra komplement är all den
marknadsföring som sker i form av affischer, tidningsannonser, hemsida, facebook och flygblad
som vi använder för att nå den som kan vara intresserad av något specifikt som händer i
Equmeniakyrkan. Men allra bäst är givetvis budskapet från mun till mun, som vi alla kan hjälpas åt
med.
Det ena utesluter ju inte det andra, men medan det personliga samtalet inte kostar så mycket, så
kostar trycksaker mycket mera att ta fram – även om vi anstränger oss för att jobba med enkla
medel.
Ännu så länge finns Årsboken bara att få i pappersform, men när det gäller nyhetsbrevet finns det
två sätt för dig att få del av den:
1. Hämta ditt tryckta brev i kyrkan, så får du den snabbare och utan portokostnad.
2. Hämta brevet elektroniskt istället, så behöver vi inte skicka ut ett papper.
För att avstå från pappersvarianten så meddelar du bara detta med ett e-postmeddelande till
info@equmeniakyrkanmotala.se. Då kommer det i fortsättningen ett meddelande när det finns ett
nytt nyhetsbrev att hämta på hemsidan.
Med alla dessa varianter att få information på, så är det svårt att sätta ett pris. Det får istället bli en
gåva från dig för församlingen att använda när det behöver framställas och spridas information.
Var och en får här möjlighet att hjälpa till för att täcka dessa kostnader. Vi bör tillsammans bidra
med 25.000:- och då kan 200:- vara ett bra riktmärke för år 2020, men annat valfritt belopp, större
eller mindre är också välkommet.
Om du inte använder inbetalningskortet nedan, så är det bra om du skriver ”INFO 2020” i rutan för
meddelande vid din girering.
Hjärtligt tack på förhand!
Equmeniakyrkan Motala

Jag vill gärna lämna ett bidrag för att hjälpa till
med Församlingsinformationen under år 2020:
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